REGULAMIN
przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
w Gimnazjum w Maszewie
I.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Stypendium za wyniki w nauce mogą otrzymywać uczniowie Gimnazjum
w Maszewie.
2. Wnioskodawcami o przyznanie stypendium mogą być:
- wychowawca klasy
- nauczyciel przedmiotu
- dyrektor szkoły
3. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor
gimnazjum, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
4. Wysokość i ilość stypendiów ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.
5. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, po klasyfikacyjnej radzie
pedagogicznej końcowo rocznej.

II.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium może otrzymać każdy uczeń, który spełnia następujące kryteria:
1. Stypendium może otrzymać uczeń Gimnazjum w Maszewie, który uzyskał
promocję lub kończy szkołę i w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał
średnią ocen co najmniej 4,95; ma wzorowe zachowanie i spełnia nie mniej
niż dwa z podanych niżej warunków:
 Zajął liczące się miejsce na konkursie przedmiotowym szczebla
rejonowego,
 Jest uczestnikiem innego konkursu szczebla wojewódzkiego
lub krajowego ( reprezentuje szkołę ),
 Wykazuje się pracą na rzecz szkoły i środowiska,
 Jest laureatem lub zajął liczące się miejsce w konkursie
międzynarodowym ( np. Kangur Matematyczny )
 Ma wybitne osiągnięcia rangi powiatowej i wojewódzkiej w różnych
dziedzinach sportu
 Wielokrotnie reprezentował szkołę w powiatowych zawodach sportowych.
2. Stypendysta musi prezentować swoje osiągnięcia na terenie szkoły,
być zaangażowanym w działalność pozalekcyjną szkoły.
3. Stypendysta winien godnie reprezentować szkołę na zewnątrz biorąc udział
w imprezach promujących Gimnazjum w Maszewie.

III.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Wniosek o stypendium może złożyć:
- wychowawca klasy
- nauczyciel przedmiotu
- dyrektor szkoły.
2. Wniosek składany jest w formie pisemnej do przewodniczącego szkolnej
komisji stypendialnej w ostatnim tygodniu upływającego roku szkolnego.
3. Termin składania wniosku upływa po 2 dniach od posiedzenia klasyfikacyjnej
rady pedagogicznej.
4. Wnioski opiniuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora
Gimnazjum w Maszewie. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
 Pedagog szkolny
 Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 Nauczyciel przedmiotu z bloku humanistycznego
 Nauczyciel przedmiotu z bloku matematyczno – przyrodniczego
 Nauczyciel wychowania fizycznego
 Wicedyrektor.
5. Komisja większością głosów decyduje o zakwalifikowaniu wniosków i
przedstawi swoją opinię dyrektorowi szkoły.
6. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
7. Dyrektor Gimnazjum w Maszewie po zasięgnięciu opinii komisji
każdorazowo określa ilość stypendiów i ich wielkość.
8. Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania stypendium podejmuje dyrektor,
po zapoznaniu się z wnioskiem oraz opinią komisji stypendialnej wraz z
uzasadnieniem tej opinii.
9. Decyzja dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IV.

TRYB COFNIĘCIA STYPENDIUM

Decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium naukowego i sportowego podejmuje
Dyrektor Gimnazjum w Maszewie na wniosek Przewodniczącego Komisji Stypendialnej
lub Rady Pedagogicznej w następujących przypadkach:
- rażącego naruszania przez stypendystę obowiązków ucznia
- nagannej postawy moralno – etycznej stypendysty.

